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 לכבוד לכבוד לכבוד  כבודל

 מר אמיר אוחנה רב טפסר דדי שמחי תמיר ידעי אלוף ןמר משה ליאו

 שר לביטחון פנים והצלה נציב כבאות פיקוד מרכז ראש עיריית ירושלים

 בדוא"ל   בדוא"ל בדוא"ל בדוא"ל

 שלום רב,

 מת ההפרדהולשכונות ירושלים אשר מעבר לח הצלהוצוותי כניסת כבאיות הנדון: 

לכונן לאלתר כם בדרישה אנו פונים אלישל תושב כפר עקב, בשבוע שעבר בעקבות מותו בשריפה 

של כוחות כיבוי והצלה אל השכונות הירושלמיות אשר מיידית מנגנון תיאום אשר יאפשר כניסה 

וצוותי כיבוי באיות יש להציב כ ,לחלופין אליהן. מעבר לחומת ההפרדה, כל אימת שאלה מוזעקים

די , על מנת שיוכלו לתת מענה מיידיה ומחנה הפליטים שועפאטנמעברם השני של מחסומי קל

לאירועי שריפה נחסמים  המוזעקיםהצלה וצוותי המצב היום, לפיו כבאיות  לאירועים מסכני חיים.

לוקה או שהם מגיעים אליו באיחור ניכר, ליעדם, במחסומים בשל היעדר תיאום ואינם מגיעים 

 להלן:. נפרט בחיי אדםקשה ובזלזול קיצוני בחוסר סבירות 

. בביתושריפה פרצה , לאחר ש34ושב כפר עקב, אחמד דולה, בן , נחנק למוות ת8.3.2021ביום שני,  .1

את לפנות בוקר, ככל הנראה בעקבות קצר שגרם תנור חימום. מר דולה הזעיק התלקחה האש 

 .ושב אל הלהבות כדי להציל את אשתו ובנו. השניים ניצלו, אך הוא לא הספיק לצאת בזמןשכניו 

עולה, כי כוחות הכיבוי הישראלים הוזעקו למקום סמוך מעדויות שאספנו משכניו לבניין ולרחוב  .2

במקביל הזעיקו עולם לא הגיעו. מפה, בסביבות השעה ארבע לפנות בוקר, אך ילפרוץ השר

רבעי שעה לאחר פרוץ הדליקה, כשלושת רק השכנים כוחות כיבוי פלסטיניים, אשר הגיעו לבניין 

 זמן השקול לנצח כאשר להבות משתוללות.

למחסום קלנדיה, אך  ההגיעדווקא למדנו, כי כבאית ישראלית  "הארץרוע בעיתון "סיקור האימ .3

כוחות כיבוי ישראלים לא לא הורשתה לחצותו ולהיכנס לכפר עקב. דובר צה"ל מסר בתגובה כי "

הורשו להיכנס לשכונה בגלל תנאים שלא אפשרו זאת והסיכון הטמון בכניסת הכוחות. מנהלת 

למקום כוחות הצלה פלסטינים שהעניקו סיוע לתושבים ופעלו לכיבוי  התיאום והקישור הזעיקה

חיילים מנעו מכבאית לעבור במחסום, וגבר נספה בשריפה בביתו במזרח )ניר חסון,  השריפה"

 .הועיללמר דולה, כאמור, זה כבר לא  (.9.3.2021"הארץ", , ירושלים
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 אינם לשכונות הפלסטיניות אשר מעבר לגדר שמוזעקים אין זו הפעם הראשונה בה צוותי כיבוי  .4

למפקד כבאות והצלה במחוז ירושלים, פעמיים בנושא נאלצנו לפנות . אשתקד ליעדם מגיעים

שלוש שריפות שונות פרצו שלאחר  17.2.2020טפסר נסים טוויטו. מכתבנו הראשון נשלח ביום 

. על אף ם שועפאטבשכונות ראס חאמיס, ראס שחאדה ובמחנה הפליטילו בשבוע הקודם 

ככל הנראה אלה לא הגיעו,  – לכל שלושת השריפותישראלים שתושביהן הזעיקו כוחות כיבוי 

  עדר ליווי של כוחות הביטחון.יבשל ה

לאחר שכבאיות ישראליות שהוזעקו לכבות במהלך אוגוסט נאלצנו לפנות לטפסר טוויטו שוב,  .5

פנייתנו, נבלמו  מושאמש כמו במקרה , וככל הנראה, מלשכונה שריפה בכפר עקב לא הגיעו

בשני המכתבים ביקשנו לדעת האם קיים נוהל המתנה כניסת כבאיות לשכונות אלה במחסום. 

בליווי כוחות ביטחון, וביקשנו לקבלו לידינו; שאלנו מהו מנגנון התיאום בין כוחות הכיבוי 

בוי לאירועי שריפות לכוחות השיטור אשר מבטיח הגעה מהירה, יעילה ובטוחה של כוחות הכי

 התרענו מפני ריבוי המקרים בהם לא מילאו כוחות הכיבוי את תפקידםבשכונות שמעבר לחומה, ו

 . בשל היעדר תיאום עם כוחות הביטחון החיוני

 לנוחיותכם מצורפים כאן העתקיהם. .למרות חומרת הדברים המתוארת מכתבים אלה לא נענו .6

ה חט והשכונות הסמוכות אליו, הם חלק משטכפר עקב, כמו גם מחנה הפליטים שועפא .7

בני אדם אלף  130-כהמוניציפאלי של ירושלים, ובאחריות ממשלת ישראל ועיריית ירושלים. 

. קבעמרביתם המוחלטת תושבי כשליש מהאוכלוסיה הפלסטינית של העיר, הן, מתגוררים ב

סבירות קיצוני, סותרת אל שכונות אלה לוקה בחוסר וכוחות הצלה של כבאיות  םחסימת דרכ

 חותרת תחת התחייבויות הממשלה שוויוניים לכלל תושביה, את חובת המדינה לספק שירותים

המיידית . התוצאה פסקי דין שניתנו בעקבותיהלובעניינן של השכונות מעבר לחומה ותושביהן 

 .יאותלברו שוויוןלחיים, החוקתיות של התושבים ל םהיא פגיעה קשה בזכויותיהשל כשל זה 

"היערכות משרדי הממשלה בנושא  3783החלטת ממשלה מס'  התקבלה 2005ביולי כבר נזכיר, כי  .8

ההחלטה נועדה . והטיפול באוכלוסיה במרחב ירושלים כתוצאה מהקמת הגדר" 'עוטף ירושלים'

של תושבי השכונות הירושלמיות  ןהמשך חיים תקיהסדרים מיוחדים אשר יאפשרו לקבוע 

שנותרו מעבר לחומה, כמו גם שמירה על מרקם החיים המשותף לכלל התושבים הפלסטינים 

 בעיר.  

ועל משרדי החלטת הממשלה הטילה אחריות לביצוע היערכות מיוחדת על עיריית ירושלים  .9

 נים, בהם המשרד לביטחון פנים אשר שירותי הכבאות וההצלה לישראל כפופים לו.ממשלה שו

של  יהםכדי לפגוע בזכויות בהקמת חומת ההפרדהאין החלטת הממשלה היא ביטוי לתפיסה כי 

ומחזיקים בתעודות זהות  1967המתגוררים בתוך השטח שסופח לישראל בשנת  תושבי השכונות

מרגע שישראל החילה על שכונות ירושלים כי ההבנה, ישראליות. ההחלטה התבססה על 

המזרחית את ריבונותה, מחובתה לשמור על מכלול הזכויות המובטחות לכל תושב/ת על פי הדין 

 הישראלי והבינלאומי. 

של בנדחו, בין היתר  ההפרדהעתירות לבג"ץ אשר ביקשו להורות על ביטול תוואי גדר  .10

החיים של תושבי ישראל המתגוררים בשכונות אשר מעבר ל מרקם עשמור להתחייבות המדינה 
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, לנקוט בצעדים אשר ימנעו את ניתוקם של תושביהן משירותים עירוניים ואשר יבטיחו לגדר

 מועצה מקומית אלראם נ' ממשלת ישראל 5448/04)ר' למשל בג"ץ המשך שגרת חיים 

המוסמכת על פי חוק להסדר י ראס חאמיס נ' הרשות בועד תוש 6193/05בג"ץ  (; 13.12.2006)

מותו של צתי. קמוכיחה כי לא מיני ולא מ עגומההמציאות ה .((25.11.2008) תפיסת מקרקעים

 שגרת החיים, היא חיסולם.אינה רק פגיעה ב ,אדם בדליקה, אליה חדלו כוחות ההצלה להגיע

  2016יות בתחום השכונות הפלסטיניות אינה בגדר תקדים. באוגוסט דרישתנו להצבת כבא .11

. התחנה הוקמה בעקבות זמני והוצבו בה שתי כבאיות מחסום קלנדיהבנפתחה תחנת כיבוי אש 

בשכונות אשר מעבר לגדר בכלל ובכפר והצלה המתנה ממושכים ובלתי נסבלים לכוחות כיבוי 

בהם הביעו נציגי שירותי ש ,יונים בנושא בכנסת, ולאחר דבמחסומים םבשל עיכוב עקב בפרט

. לכתבה אשר סיקרה את פתיחת הכבאות דאגה מזמני ההגעה הממושכים לשכונות צפון ירושלים

לראשונה )ניר חסון,  וממתינה לפעולההתחנה נלווה צילום של כבאית מצוחצחת ניצבת בגאון 

דומה (. אלא ש9.8.2016הארץ, , נפתחה תחנת כיבוי אש מעבר לגדר ההפרדה במזרח ירושלים

תושבים מכפר עקב עמם שוחחנו ו הכבאיות. התאיידזמן לא רב אחרי הפתיחה החגיגית כי 

 תחנת כיבוי.פעלה באזור אומרים כי כלל לא ידעו כי 

הצורך החיוני כי שירותי כבאות והצלה יגיעו לדליקות בזמן מינימום, אשר בשל אשר על כן, ו

 נחזור ונבקש:מאפשר הצלת חיים, 

של כוחות כיבוי והצלה אל השכונות מיידית לכונן לאלתר מנגנון תיאום אשר יאפשר כניסה  .א

 הירושלמיות אשר מעבר לחומת ההפרדה, כל אימת שאלה מוזעקים; 

מעברם השני של מחסומי קלנדיה ומחנה הפליטים וצוותי כיבוי כבאיות הצבת לחלופין,  .ב

 ;שועפאט

לשכונות וכחות הצלה צוותי כיבוי המסדיר את הגעתם של לקבל לידינו את הנוהל הקיים  .ג

  .אשר מעבר לגדר ההפרדהירושלים 

 כם הדחופה, על מנת לשקול את המשך צעדינו.נודה לתשובת

 בכבוד רב ובברכה, 

 
 טל חסין, עו"ד

 02-5305388 'מנהל קש"צ, יחידת פקמ"ז, בפקס ראשאל"מ עופר הינדי,  העתקים:

 טפסר נסים טוויטו, מפקד כבאות והצלה מחוז ירושלים, בדוא"ל


